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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

                                                                          ДО 

                                                                          ДИРЕКТОРА НА 

                                                                          РИОСВ - СОФИЯ 

                                                         

                                                                           

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”,  

поделение УДВГД София, ЕИК 130823243 

(име, адрес и телефон за контакт) 

гр. София, СО, район Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110  

(седалище) 

Пълен пощенски адрес: гр. София, СО, район Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, ет. 4 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888700145, p.lazarova@rail-infra.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Тодор Петров – директор на 

поделение УДБГД на ДП „НКЖИ“ 

Лице за контакти: Пенка Лазарова 

  

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖO ДИРЕКТОР, 

 Уведомяваме Ви, че ДП „НКЖИ“, поделение УДВГД  

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец в землището на 

село Алдомировци, поземлен имот № 00223.150.218, област София, община Сливница за нуждите 

на ЖП гара Алдомировци. 
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Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Дейността на обекта, предмет на настоящото инвестиционно предложение, е включена в 

Приложение II към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС – т.10, буква н - „схеми за добив на подземни 

води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение №1)“. 

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на 

ЗООС, Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС. 

Касае се за ново инвестиционно намерение свързано с изграждане на сондажен кладенец за добив 

на подземни води с дълбочина до около 60 метра.  Кладенецът ще се изгради в землището на с. 

Алдомировци в поземлен имот с идентификатор №00223.150.218, област София, община 

Сливница. Водите от съоръжението ще се ползват за поливане на тревни площи и измиване на 

площадки в прилежащите площи на ЖП гара Алдомировци. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно 

приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 

други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни 

работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Тръбния кладенец ще бъде изграден с обща дълбочина до около 60.00 метра. За изграждането му 

няма да се използват взривни работи.  

Сондажните работи ще се извършат с роторна сонда с права циркулация.  За изграждането му ще 

е необходимо да се изкопае утайник, за циркулация на промивната течност. Утайникът ще бъде с 

приблизителни размер 2 m / 2m и дълбочина 1.5 m. По време на изграждането ще са необходими 

само няколко кубика условно чиста вода, който ще се използват като промивна течност. По време 

на изграждането не е необходимо да се осигури електрозахранване. Сондажът ще бъде прокаран 

безядково. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в контура на имота и няма да 

засегнат други територии извън него.  

След изграждането на сондажа на дълбочина до 50.00 метра от терена ще се спусне потопяема 

помпа с върхов дебит до 1.0 l/s. На устието на съоръжението ще се бъде изградена  шахта, в която 

ще се монтира водомерно устройство и спирателен кран. Входният отвор на шахтата ще се 
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оборудва с метален капак и катинар. 

За реализиране на инвестиционното предложение няма да се изгражда нова техническа 

инфраструктура.  

Кладенецът ще експлоатира подземно водно тяло Неоген-Кватернера - Софийска долина с код 

BG1G00000NQ030. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Инвестиционното предложение е свързано с получаване от Басейнова дирекция Дунавски район 

разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения за подземни води, 

предназначени за водовземане. 

Необходимо е издаване и на разрешително за изграждане на сондажен кладенец съгласно ЗУТ. 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии 

за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Сондажния кладенец ще се изгради в землището на с. Алдомировци, в поземлен имот № 

00223.150.218, област София, община Сливница, трайно предназначение на територията: 

Територия на транспорта и има начин на трайно ползване „За линии на релсов транспорт“, площ 

105 556 кв. м, стар номер 000198.  Имота е собственост на Държавата чрез ДП „Национална 

компания железопътна инфраструктура“. 

 

Координатите на съоръжениеto в географски вид спрямо геоид WGS 84 са представени в Таблици 

№№ 1 и 2. Същите са преизчислени и спрямо координатна система БГС2005, 34 зона. 

 

Таблица 1 Координатите на проучвателния сондаж 

Водоизточник 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 

БГС2005, 34 зона 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА – 

ГЕОГРАФСКА 

EЛИПСОИД - WGS 84 

ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА – ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА – 
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метър (m)  градуси 

Y (изток) X (север) Longitude Latitude 

Сондаж /НКЖИ – 

Алдомировци/  
662286.692 4749321.988 22°59'13.7 42°52'45.3 

 

Фиг.1 Местоположение на сондажния кладенец върху подложка на Google Earth 
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Инвестиционното предложение не попада в защитени зони по Натура 2000. Най-близко 

разположената зона е ЗЗ за защита на местообитанията „Драгоман“ с код  BG0000322, която 

отстои на 590 m северно от проектния кладенец. 

Най-близко разположената зона е ЗЗ за защита на птиците е „Раяновци“ с код  BG0002001, която 

отстои на 2560 m северно от проектния кладенец. 
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Проектния кладенец не засяга защитени местности и територии. Карта с разположението им е 

показана на горната фигура.  

Най-близо разположените са защитена местност „Алдомировско блато“ на разстояние 1.10 km 

северно от ИП. 
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ИП не попада в санитарно-охранителни зони. Най-близко разположените водоизточници, 

използвани за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване са „ТК-ТАНИНО, 

АЛДОМИРОВЦИ“, с разрешително №11511081, който отстои на разстояние повече от 0.80 km, и 

„КИ „17-ти кантон – Алдомировци, Сливница“ с разрешително №11510397, който устои на около 

1.9 km северозападно от проектния кладенец. 

Инвестиционното предложение не засяга обекти на културното наследство. 

Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита по смисъла на §1 т.3 от 

Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС са къщи във вилна зона, които отстоят на 

около 50 m от ИП. 

Обекта няма да има трансгранично въздействие. Също така не се налага промяна или изграждане 

на нова пътна инфраструктура. 
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5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води 

и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от 

изграждане на нови) 

Метода на сондиране е роторно с права циркулация, поради което по време на изграждане на 

сондажния кладенец ще се използват само няколко кубика условно чиста вода.  

Водата, която ще се добива от тръбния кладенец ще се използва за захранване на 

новоизградена поливна система.  

По време на експлоатацията от кладенецът ще се добива вода целогодишно. Необходимото 

годишно водно количество ще е 3154 m3 и средноденонощен дебит на кладенеца от 0.1 l/s. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

От ИП не се очаква да бъдат емитирани приоритетни и/или опасни вещества които да имат 

контакт с води. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

По време на изграждане на сондажа ще има незначително увеличаване на вредните емисии от 

работата на сондажната апаратура. Въздействието ще изчезне след преустановяване на 

сондирането. 

По време на експлоатация на сондажния кладенец не се очаква поява на общи емисии и вредни 

вещества във въздуха. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

За реализация на инвестиционното намерение не се очаква да се генерират промишлени и/или 

строителни отпадъци. Сондирането ще се извърши от моторна сонда и ще е необходимо само 

временното изграждане на утайник за циркулиращата вода по време на работа, който след 

приключване на сондирането ще бъде заринат и изравнен с терена. 
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9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и 

др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 

изгребна яма и др.) 

При изграждането ще се използват само няколко кубика условно чиста вода за работната 

промивка, която ще циркулира между утайника и сондажното оборудване. След приключване на 

сондажните дейности водата ще бъде събрана с помощта на водоноска и изхвърлена на 

регламентирано за целта място. 

По време на експлоатацията няма да се генерират отпадни води.   

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

От реализацията на инвестиционното намерение не се очаква поява или наличие на опасни 

химични вещества. 

  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 
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…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на 

възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ 

начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт 

права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

  

Дата: ………………….                                               Уведомител: ………………………… 

                                                                                                                (подпис) 

  

 

 

 

 

 


